
            

                සභාපති/ ලේකම් 

                සියලුම ජාතික ක්රීඩා සංගම්/ සම්ලම්ලන ලෙත 
            

පවතින COVID 19 වසංගත තත්තත්තවය හ ේතුහවන් හසෞඛ්යාරක්ෂිතව ක්රීඩාව සම්බන්ධව ඉදිරි කටයුතු කිරීම පිළිබඳ දැනුම් දීම 
 
 

ලගෝලීය ෙශලයන් ලමන්ම ශ්රී ලංකාලේද ලම් ෙනවිට ෙයාප්තෙ පෙතින COVID 19 වෙරස් තත්ෙය ල ්තුලෙන් සියළුම ජාතික 

ක්රීඩා සංගම්/සම්ලම්ලන විසින් ලසෞඛ්යාරත්ිත බෙ ත වුරු කර ගනිමින් ක්රීඩාලේ පැෙැත්ම  ා ක්රීඩක, ක්රීඩිකාෙන්ලේ මානසික  ා 

කායික ලයෝගයතාෙය පෙත්ො ගැනීම සඳ ා ක්රීඩා වෙදය ආයතනලේද නිර්ලේශ පරිදි ප ත ක්රියාමාර්ග ගත යුතුලේ.  
 
 

01. අදාල පාර්ශෙ විසින් රලේ ෙර්තමාන තත්ෙය සැලකිේලට ගනිමින් ඉදිරි තත්ත්ෙය පිළිබඳ සමාලලෝචනය කර දිනයක් 

නියම කරන ලතක්, ජාතික ශූරතා තරඟාෙලිය ල ෝ ඊට සමගාමීෙ පෙත්ෙනු ලබන දිස්ික් ල ෝ පළාත් ක්රීඩා තරඟ ආදී 

සියේලම දින නියමයක් ලනාමැතිෙ කේ තැබීම 
 
 

02. යම්කිසි ජාතික ක්රීඩා සංගමයක් විසින් යම් ක්රීඩා තරඟයක්/තරඟාෙලියක් පැෙැත්ීමට අලප්ක්ෂා කරන්ලන් නම් ඊට 

ස භාගී ෙන ක්රීඩක, ක්රීඩිකාෙන්ට  ා නිලධාරී මණ්ඩලයට ඹවුන්ලේ ලසෞඛ්ය තත්ත්ෙය පිළිබඳෙ බලපෑමක් ලනාෙන 

බෙට ක්රීඩා වෙදය ආයතනලේ නිර්ලේශ සහිතෙ ක්රීඩා අමාතයාංශලේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම 
 

 

03. සෑම සංගමයක්/සම්ලම්ලනයක් විසින්ම ශ්රී ලාංකික ක්රීඩක, ක්රීඩිකාෙන් ජාතයන්තර තරඟ සඳ ා ඉදිරි මාස  ය (06) 

ඇතුළත ස භාගි කරෙන්ලන් නම් ල ෝ ජාතයන්තර තරඟ ලමරට පැෙැත්ීමට සැලසුම් කරන්ලන් නම් ඒ සඳ ා අෙශය 

ක්රියාමාර්ග ගැනීමට ලපර ක්රීඩා වෙදය ආයතනලේ නිර්ලේශය ලබා ගැනීම අනිොර්යය කිරීම  
 

04. සෑම සංගමයක්/සම්ලම්ලනයක් විසින්ම ජාතික සංචිත ෙලට අයත්  ා එම සංචිත ෙල ට අයත් ලනාෙන ක්රීඩක, 

ක්රීඩිකාෙන්ට නිෙලස්දීම තමාලේ කායික  ා මානසික ලයෝගයතාෙය පෙත්ොලගන යාම උලදසා තම 

පුහුණුකරු/පුහුණුකාරිය යටලත් හුදකලා පුහුණුෙක (Individual & Isolation) නිරත කරීම    
 

 

05. ක්රීඩක, ක්රීඩිකාෙන්ට පුහුණු අෙස්ථාෙක ඇතිෙන කිසියම් ආබාධ තත්ෙයක්, ක්රීඩා අනතුරක් පිළිබඳෙ යම් ගැටළුෙක් 

සම්බන්ධලයන් ලසෞඛ්ය උපලදස් අෙශය ෙන අෙස්ථාෙකදී  දිසි ඇමතුම් අංකයක් මඟින් උපලදස් ලබා දීමට ක්රීඩා 

වෙදය ආයතනය විසින් කටයුතු ලකලරමින් පෙතින අතර එම අංකය  ා ක්රමලේදය පිළිබඳෙ ක්රීඩා වෙදය ආයතනය 

විසින් ඔබෙ දැනුෙත් කරනු ලැලේ 
 

 

ඒ අනුෙ, ලමම අය පත් තත්ත්ෙය ප ෙ යනතුරු, ලමරට ක්රීඩා ක්ලෂ්ත්රලේ ය පැෙැත්ම ප්රශස්ත මේටමින් පෙත්ො ගනිමින් ඇතිවිය 

 ැකි අය පත් ප්රතිළුල අෙම කරගනිමින් කටයුතු කිරීමට ඔබලේ සක්රීය දායකත්ෙය අලප්ක්ෂා කරමින් ඉ ත සඳ න් කර ඇති 

ක්රියාමාර්ග ක්රියාත්මක කිරීමට අෙශය පියෙර ගන්නා ලලස කාරුණිකෙ දන්ො සිටිමි. 
 

 

 

 

 

 

 

 

හක්ෂ.ඩී.එසේ. රුවන්චන්ර 

ලේකම් 
 
 

පිටපත්:- 

01. අධයක්ෂ ජනරාේ, ක්රීඩා සංෙර්ධන ලදපාර්තලම්න්තුෙ 

- කරු. දැන ගැනීම ස  අෙශය පියෙර ගැනීම සඳ ා  

02. අධයක්ෂ ජනරාේ, ක්රීඩා වෙදය ආයතනය    

-  කරු. දැන ගැනීම ස  අෙශය පියෙර ගැනීම සඳ ා  
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